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Aan de dames en heren, 
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 --  

BEHANDELD DOOR  TELEFOONNUMMER  ONZE REFERENTIE  

BCGW (Bibi) Wouw, van de  043 350 5503  2021.21239  

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

Bibi.van.de.Wouw@maastricht.nl  043 - 350 4310  --  

Geachte raadsleden,  
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De afgelopen jaren hebben zo’n 5000 kinderen gebruik gemaakt van het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds. Sport en cultuur bieden kinderen een toekomstperspectief. Net als vele andere 
kinderen, willen kinderen die dankzij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds aan sport en cultuur 
kunnen blijven deelnemen, later van hun hobby hun beroep maken. Dankzij de beide fondsen 
kunnen zij blijven dromen van een toekomst als profvoetballer of professioneel danser. De kansen 
die het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuur fonds aan deze kinderen bieden, betekenen veel voor 
hen. 
Sinds 2012 participeert de gemeente Maastricht in het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit is een CBF-
gekeurde stichting, die zich inzet om kinderen te ondersteunen die, door het ontbreken van financiële 
middelen bij de ouders, niet bij een sportvereniging kunnen sporten of lessen op cultureel gebied 
kunnen volgen. De stichting is voortgekomen uit een fusie tussen het Jeugdsportfonds en het 
Jeugdcultuurfonds, die per 1 april 2018 samen verder zijn gegaan als het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur.  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/ het lesgeld voor kinderen en jongeren uit 
gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te 
spelen of iets anders creatiefs te doen. Jeugdfonds Sport & Cultuur is er ook voor kinderen uit de 
gemeente Maastricht.  
Wat zijn de spelregels:  
 

- Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in 
een gezin met een laag inkomen. Bijvoorbeeld gezinnen die moeten rondkomen met een 
uitkering, schulden hebben of van wie de ouders gescheiden zijn en sport of muziekles niet 
kunnen betalen;  

- Een aanvraag voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg wordt gedaan door een 
intermediair* Ouders, kinderen, jongeren, sportverenigingen, cultuuraanbieders, sport-, 
muziek- of dansdocenten kunnen niet zelf een aanvraag indienen;  

- Er kan elke 12 maanden een nieuwe aanvraag voor een kind worden gedaan;  

- Meerdere kinderen uit een gezin mogen een aanvraag in te dienen;  

- De betaling van de contributie, wordt direct overgemaakt aan de betreffende sportvereniging, 
muziekdocent of dansschool. Ouders/verzorgers ontvangen dus geen geld;  

- Voor de attributen worden waardebonnen verstrekt waarmee in winkels de benodigde 
attributen (kleding, (sport)materiaal) kunnen worden verkregen;  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Centraal_Bureau_Fondsenwerving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sportvereniging
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- Alleen door NOC*NSF erkende sporten vallen onder de vergoeding. Uitzonderingen worden 
gemaakt voor de verschillende vechtsporten;  

- De intermediair ziet erop toe dat de jongere daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt 
aan de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.  

 
De intermediair:  
Dit is een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de 
jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerker van een consultatiebureau, de leerkracht, de 
schoolarts, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of een 
gezondheidsorganisatie. Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg werkt nauw samen met de Limburgse 
Leergelden en adviseert dan ook om aanvragen in te laten dienen via een medewerker van Stichting 
Leergeld. 
 
Voorwaarden voor kinderen uit de gemeente Maastricht: 

- Leeftijd 
Kinderen en jongeren uit de gemeente Maastricht 

- Gezinsinkomen 
Het gezinsinkomen is minder dan 110% van het wettelijk sociaal minimum 

- Vergoedingen 
Maximaal € 225, -- per 12 maanden, per kind voor sport 
Maximaal € 425, -- per 12 maanden, per kind voor deelname aan kunst en cultuurlessen 

- Overhead 
€ 25,00 overheadkosten per persoon voor uitvoerende instantie Huis voor de Sport Limburg. 

 
 
Historie, cijfers 
Het Jeugd Fonds Sport Maastricht is sedert 2012 actief. In onderstaande tabel 1.0 geven we een 
historisch overzicht van de aantallen deelnemers, uitgekeerde bedragen en Overheadkosten. 
 

Jaartal Aantal goedgekeurde 
aanvragen 

Totaal aangevraagd 
bedrag 

Overhead 
Huis voor de Sport 

2012 116 21.496 2.900 

2013 198 36.174 4.950 

2014 404 85.444 11.000 

2015 411 80.587 10.275 

2016 534 105.151 13.350 

2017 597 114.206 14.925 

2018 556 112.490 13.900 

2019 694 138.598 17.350 

2020 533 110.196 13.325 

 
Het Jeugd Fonds Sport Maastricht heeft na het opstartjaar in 2012 aanzienlijk meer kinderen en 
jongeren kunnen laten meedoen. Het aantal goedgekeurde aanvragen dat in 2020 door jeugd Fonds 
Sport is verwerkt, is ondanks corona uitgekomen op 533. Zij hebben dankzij het fonds hun favoriete 
sport beoefend en/of zwemdiploma behaald. 
 
Ook kunnen we de ontwikkeling weergeven tussen de verdeling jongens en meisjes. Ook hier zien 
we weliswaar een verschil maar ook een gestage ontwikkeling sedert 2012. 
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Tabel 2.0 Verdeling Jongen en Meisje 2012 – 2020 
 

Jaartal Jongen  Meisje 

2012 87 29 

2013 148 50 

2014 277 163 

2015 283 128 

2016 355 178 

2017 389 205 

2018 348 204 

2019 425 261 

2020 318 215 

 
 
Overige wetenswaardigheden: 

 Van 2012 tot en met 2020 zijn er 4.043 aanvragen goedgekeurd. 

 2.630 aanvragen waren voor jongens 

 1.433 aanvragen waren voor meisjes 

 Gemiddeld 449 per jaar (2012 – 2020) 
 
Het Jeugd Cultuurfonds Maastricht is sedert 2015 actief. In onderstaande tabel 3.0 geven we een 
historisch overzicht van de aantallen deelnemers, uitgekeerde bedragen en Overheadkosten. 
 

Jaartal Aantal goedgekeurde 
aanvragen 

Totaal aangevraagd 
bedrag 

Overhead 
Huis voor de Sport 

2015 50 16.479 1.513 

2016 100 35.864 3.025 

2017 133 38.103 4.023 

2018 189 57.688 5.717 

2019 212 60.583 6.413 

2020 185 56.520 5.596 

 
Net als het Jeugdfonds Sport heeft het Jeugd Cultuurfonds Maastricht vanaf 2015 meer kinderen en 
jongeren kunnen laten meedoen. Het aantal goedgekeurde aanvragen dat in 2020 door jeugd 
Cultuurfonds is verwerkt, is ondanks corona en de beperkte mogelijkheden, uitgekomen op 185. 
  
In totaal zijn tussen 2015 en 2020 869 aanvragen goedgekeurd en hebben kinderen en jongeren 
daardoor de mogelijkheid gehad om een instrument te kunnen spelen, om danslessen te volgen of 
om hun creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen in het kinderatelier. 
 
Een andere ontwikkeling is dat sport en cultuur elkaar meer opzoeken, mooi voorbeeld daarvan is 
cultuur@cruijffcourts. Cruyff Courts zijn populaire vrijplaatsen in vaak armere wijken waar kinderen 
en jongeren kunnen sporten. Dankzij samenwerking met de Johan Cruyff Foundation, Kumulus en 
Trajekt werden daar óók culturele en creatieve activiteiten georganiseerd. In Maastricht gebeurde dat 
bijvoorbeeld in Wyckerpoort. 
 
We zien aan de cijfers dat sommige intermediairs en/of scholen er beter in slagen dan andere 
professionals of scholen om de weg naar het Jeugd Sport & Cultuurfonds te vinden. Om zoveel 
mogelijk kinderen kansen te bieden is het belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Daarom 
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willen we de komende periode gebruiken om te leren waarin hun aanpak het verschil maakt. Veel 
culturele activiteiten en binnensporten waren in 2021 door corona niet of maar beperkt mogelijk, we 
verwachten dan ook dat het extra inspanning zal vragen om cijfers weer op het niveau van voor 2020 
te krijgen. 
 
We zien dat onze bijdrage voor het Jeugd & Cultuurfonds nog steeds hard nodig is. Aan de ene kant 
stemt het mij blij dat gezinnen steeds vaker de weg naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur weten te 
vinden en dat wij jeugd en jongeren kunnen helpen om hun talenten te ontdekken en zich te kunnen 
ontwikkelen. Met het fonds lossen wij geen armoede op, maar samen zorgen wij er wel voor dat alle 
kinderen en jongeren kunnen meedoen en kunnen sporten bij een sportvereniging, kunnen spelen in 
de fanfare en zich daarbij kunnen ontspannen samen met vrienden en vriendinnen. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
Op dit moment bieden de “spelregels” voor het Jeugd Cultuurfonds en Jeugdfonds Sport Maastricht 
nog voldoende speelruimte. Maar gezien de voortdurende veranderingen in vraag en aanbod blijft 
het nodig om de voorwaarden aan te passen aan de ontwikkelingen. De standaardvergoeding voor 
het Jeugdsportfonds bedraagt nu bijvoorbeeld € 225, -- voor een periode van 12 maanden. Er zijn 
echter voorbeelden waarin een hogere bijdrage noodzakelijk is. Denk maar eens aan 
gevechtssporten, tennis of paardrijden. Ook zijn er voorbeelden te benoemen waaruit blijkt dat er een 
lagere contributie betaald moet worden dan in het normbedrag is meegenomen. Kortom ook de 
bijdrage uit het Sport en cultuurfonds vraagt om meer maatwerk. De kaders voor deze 
doorontwikkeling zullen we de komende maanden samen met onze partners verder vormgeven. 
Hierover zullen wij natuurlijk tijdig informeren. 
 
 
 
Hoogachtend,     
 

     
Bert Jongen,      Frans Bastiaens 
Wethouder Onderwijs,      Wethouder Organisatie, 
Jeugdzorg, Studentenstad en Sport   Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur 


